
УТВЪРЖДАВАМ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ] ^ Б Р - НК" ЕАД 

Плумелина Мичева 

Дата: : .! /^: . .2014 Г. 

П Р О Т О К О Л 

ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕМОНТ НА 

ЕТАЖ ВТОРИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ" 

На 07.11.2014 г., в 10:00 ч., в сградата на „СБР - НК" ЕАД: гр. София, бул. „Васил Левски" 
№ 54, ет. 3, започна работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт на етаж втори от стационара на 
филиал „Поморие". 

Комисията е назначена със Заповед от 07.11.2014 г. на изпълнителния директор на „СБР -
НК" ЕАД в състав: 
Председател: д-р Георги Андреев Продромов - директор на „СБР - НК" ЕАД - Филиал 
„Поморие"; 
Членове: 1. инж. Ангел Атанасов Алексиев - организатор стопански дейности в „СБР -
НК" ЕАД; 

2. Валентин Петров Кръстев - правоспособен юрист, външен член. 

В обявения в публичната покана срок - до 16:00 ч. на 06.11.2014 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 
1. „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД, гр. Шумен; 
2. „ПЕТРОНИКС ГРУП" ЕООД, гр. София; 
3. „АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД, гр. Враца; 
4. „СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД, гр. Бургас; 
5. „СТЕН БАЙ" ООД, гр. Варна; 
6. „ДОМСТРОЙ - ДЕСИ" ЕООД, гр. Варна; 
7. „ЕСЖИ ГРУП" ЕООД, гр. Шумен; 
8. „ЖИЛСТРОЙ - 96" ООД, гр. Велико Търново; 
9. „РВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Шумен; 
10. „БУРГСТРОЙ" ООД, гр. Бургас; 
11. „ВИКТОРИЯ - ВС" ЕООД, гр. Русе; 
12. „ПАНОВ" ЕООД, гр. Варна; 
13. „КЛАС БИЛДИНГ" ЕООД, гр. Бургас; 
14. „ИНТЕРГРУП 969" ЕООД, гр. София; 
15. „ГРАДИВ" ООД, гр. София; 
16. „ИНТЕРХОЛД" ЕООД, гр. София; 
17. „АДВЕНТ СТРОЙ" ЕООД, гр. София; 
18. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД, гр. София; 
19. „НИК - СТРОЙ 06" ЕООД, гр. София; 
20. „КОЗИРОГ - 95" ЕООД, гр. Самоков. 



Председателят на комисията откри публичното заседание в 10:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти, председателят и членовете на комисията попълниха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците: 
1. Валентина Благоева Цветкова - упълномощен представител на „ГРАДИВ" ООД; 
2. Пепи Митков Кирилов - упълномощен представител на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" 
ДЗЗД; 
3. Ангел Панайотов Панов - управител на „ПАНОВ" ЕООД. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като провери за съответствие с 
изискванията на чл. 101 в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Всички оферти са 
представени в запечатани непрозрачни пликове и съдържат: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан 
от участника; 
2. Представяне на участника, което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
4. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо срок за 
изпълнение и срок на валидност на офертата; 
7. Предлагана цена (по образец). 
Офертата на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД съдържа и копие на договора за 
обединение. 

След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения и сроковете за 
изпълнение на поръчката, като предложи по един представител от присъстващите участници 
да подпише техническите и ценовите предложения. 

След извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. 

Комисията установи, че офертите на участниците „ПАНОВ" ЕООД (17 календарни дни), 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД (18 календарни дни), „ИНТЕРХОЛД" ЕООД (19 
календарни дни), „АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД (20 календарни дни), „ИНТЕРГРУП 
969" ЕООД (20 календарни дни), „ВИКТОРИЯ - ВС" ЕООД (22 календарни дни), „СТЕН 
БАЙ" ООД (28 календарни дни), „ДОМСТРОЙ - ДЕСИ" ЕООД (30 календарни дни), 
„БУРГСТРОЙ" ООД (31 календарни дни), „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД (32 календарни дни) и 
„КОЗИРОГ - 95" ЕООД (32 календарни дни) съдържат предложения за срок на изпълнение 
на поръчката, които са с над 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. На основание чл. 70, 
ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от посочените участници подробни писмени 
обосновки за начина на образуване на предложенията им за срок на изпълнение на 
поръчката, като определи срок за представяне на обосновките три работни дни от получаване 
на исканията за това. 



Комисията установи, че офертата на участника „ВИКТОРИЯ - ВС" ЕООД (149 896,37 лв. без 
ДЦС) съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, което е с над 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка. На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от 
посочения участник подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото му 
предложение, като определи срок за представяне на обосновката три работни дни от 
получаване на искането за това. 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД 
съдържа единична цена на вид СМР № 19 „Пробив на отвор в бетонов зид за врата" (12,60 
лв. без ДДС), която е с над 20 на сто (72,01%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР. 
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от участника „ПРОЕКТ 
- СТРОЙ" ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичната цена 
на горния вид СМР, като определи срок за представяне на обосновката три работни дни от 
получаване на искането за това. 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „ПАНОВ" ЕООД съдържа 
единична цена на вид СМР № 19 „Пробив на отвор в бетонов зид за врата" (21,10 лв. без 
ДЦС), която е с над 20 на сто (52,66%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР. 
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от участника „ПАНОВ" 
ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичната цена на горния 
вид СМР, като определи срок за представяне на обосновката три работни дни от получаване 
на искането за това. 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „ИНТЕРГРУП 969" ЕООД 
съдържа: 
1. единична цена на вид СМР № 11 „Сваляне тапети вкл. коридор" (0,70 лв. без ДЦС), която е 
с над 20 на сто (46,56%) по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия вид СМР; 
2. единична цена на вид СМР № 105 „Доставка и монтаж алуминиева лира сушилник с р-ри 
Н=80 и В=40 см" (77,50 лв. без ДЦС), която е с над 20 на сто (48,49%) по-благоприятна от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия вид СМР. 
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от участника 
„ИНТЕРГРУП 969" ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
единичните цени на горните видове СМР, като определи срок за представяне на обосновката 
три работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „ИНТЕРХОЛД" ЕООД 
съдържа единична цена на вид СМР № 11 „Сваляне тапети вкл. коридор" (0,50 лв. без ДЦС), 
която е с над 20 на сто (62,12%) по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия вид СМР. 
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от участника 
„ИНТЕРХОЛД" ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичните 
цени на горните видове СМР, като определи срок за представяне на обосновката три работни 
дни от получаване на искането за това. 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ" ДЗЗД съдържа: 
1. единична цена на вид СМР № 19 „Пробив на отвор в бетонов зид за врата" (6,67 лв. без 
ДДС), която е с над 20 на сто (85,29%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР; 



2. единична цена на вид СМР № 53 „Направа улеи в бетон/мозайка 10/10 см" (3,73 лв. без 
ДЦС), която е с над 20 на сто (42,79%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР; 
3. единична цена на вид СМР № 109 „Доставка и монтаж на радиаторен вентил прав Ф20" 
(6,10 лв. без ДЦС), която е с над 20 на сто (62,69%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР. 
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от участника 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД подробна писмена обосновка за начина на образуване 
на единичните цени на горните видове СМР, като определи срок за представяне на 
обосновката три работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „КОЗИРОГ - 95" ЕООД 
съдържа: 
1. единична цена на вид СМР № 11 „Сваляне тапети вкл. коридор" (0,89 лв. без ДДС), която е 
с над 20 на сто (31,54%) по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия вид СМР; 
2. единична цена на вид СМР № 13 „Изчукване стара вароциментова мазилка по стени в 
санитарни възли" (0,88 лв. без ДДС), която е с над 20 на сто (64,23%) по-благоприятна от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия вид СМР; 
3. единична цена на вид СМР № 39 „Доставка и монтаж на алуминиева плътна врата с 
водоустойчив пълнеж и сервизна брава с размери 90/200 с огледало" (100,00 лв. без ДДС), 
която е с над 20 на сто (62,88%) по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия вид СМР. 
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 18.12.2014 г. комисията изиска от участника 
„КОЗИРОГ - 95" ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичните 
цени на горните видове СМР, като определи срок за представяне на обосновката три работни 
дни от получаване на искането за това. 

На 23.12.2014 г., в 13:00 ч., в сградата на „СБР - НК" ЕАД: гр. София, бул. „Васил Левски" 
№ 54, ет. 3, продължи работата на комисията, която отвори и разгледа постъпилите в срок 
обосновки по чл. 70, ал. 1 от ЗОП на участниците „ПАНОВ" ЕООД, „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ" ДЗЗД, „АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД, „ИНТЕРГРУП 969" ЕООД, 
„ВИКТОРИЯ - ВС" ЕООД, „СТЕН БАЙ" ООД, „БУРГСТРОЙ" ООД, „ПРОЕКТ - СТРОЙ" 
ЕООД и „КОЗИРОГ - 95" ЕООД. Участниците „ИНТЕРХОЛД" ЕООД и „ДОМСТРОЙ -
ДЕСИ" ЕООД не са представили обосновки. 
На основание чл. 70, ал. 3, предложение първо от ЗОП комисията предлага участника 
„ИНТЕРХОЛД" ЕООД за отстраняване от процедурата. 
На основание чл. 70, ал. 3, предложение първо от ЗОП комисията предлага участника 
„ДОМСТРОЙ - ДЕСИ" ЕООД за отстраняване от процедурата. 

Комисията приема обосновките на „ПАНОВ" ЕООД, „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД, 
„АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД, „ИНТЕРГРУП 969" ЕООД, „ВИКТОРИЯ - ВС" ЕООД, 
„СТЕН БАЙ" ООД, „БУРГСТРОЙ" ООД, „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД и „КОЗИРОГ - 95" 
ЕООД за начина на образуване на предложенията им за срок на изпълнение на поръчката и 
не предлага за отстраняване офертите на тези участници, тъй като са посочени обективни 
обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение. 

Комисията не приема обосновката на „ВИКТОРИЯ - ВС" ЕООД за начина на образуване на 
ценовото му предложение за изпълнение на поръчката (149 896,37 лв. без ДДС), тъй като 
посочените обстоятелства не са обективни, свързани с оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка 
или получаване на държавна помощ. 



На основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП комисията предлага участника 
„ВИКТОРИЯ - ВС" ЕООД за отстраняване от процедурата. 

Комисията не приема обосновката на „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД за начина на образуване на 
единичната цена на вид СМР № 19 „Пробив на отвор в бетонов зид за врата" (12,60 лв. без 
ДДС), която е с над 20 на сто (72,01%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР, тъй като посочените 
обстоятелства не са обективни, свързани с оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка 
или получаване на държавна помощ. 
На основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП комисията предлага участника 
„ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД за отстраняване от процедурата. 

Комисията не приема обосновката на „ПАНОВ" ЕООД за начина на образуване на 
единичната цена на вид СМР № 19 „Пробив на отвор в бетонов зид за врата" (21,10 лв. без 
ДДС), която е с над 20 на сто (52,66%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР, тъй като посочените 
обстоятелства не са обективни, свързани с оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка 
или получаване на държавна помощ. 
На основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП комисията предлага участника 
„ПАНОВ" ЕООД за отстраняване от процедурата. 

Комисията не приема обосновката на „ИНТЕРГРУП 969" ЕООД за начина на образуване на 
единичните цени на следните видове СМР: 
1. единична цена на вид СМР № 11 „Сваляне тапети вкл. коридор" (0,70 лв. без ДДС), която е 
с над 20 на сто (46,56%) по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия вид СМР; 
2. единична цена на вид СМР № 105 „Доставка и монтаж алуминиева лира сушилник с р-ри 
Н=80 и В=40 см" (77,50 лв. без ДЦС), която е с над 20 на сто (48,49%) по-благоприятна от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия вид СМР, 
тъй като посочените обстоятелства не са обективни, свързани с оригинално решение за 
изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на 
изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка или получаване на държавна помощ. 
На основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП комисията предлага участника 
„ИНТЕРГРУП 969" ЕООД за отстраняване от процедурата. 

Комисията не приема обосновката на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД за начина на 
образуване на единичните цени на следните видове СМР: 
1. единична цена на вид СМР № 19 „Пробив на отвор в бетонов зид за врата" (6,67 лв. без 
ДЦС), която е с над 20 на сто (85,29%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР; 
2. единична цена на вид СМР № 53 „Направа улеи в бетон/мозайка 10/10 см" (3,73 лв. без 
ДДС), която е с над 20 на сто (42,79%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР; 
3. единична цена на вид СМР № 109 „Доставка и монтаж на радиаторен вентил прав Ф20" 
(6,10 лв. без ДДС), която е с над 20 на сто (62,69%) по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия вид СМР, 
тъй като посочените обстоятелства не са обективни, свързани с оригинално решение за 
изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на 



изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка или получаване на държавна помощ. 
На основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП комисията предлага участника 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД за отстраняване от процедурата. 

Комисията не приема обосновката на „КОЗИРОГ - 95" ЕООД за начина на образуване на 
единичните цени на следните видове СМР: 
1. единична цена на вид СМР № 11 „Сваляне тапети вкл. коридор" (0,89 лв. без ДЦС), която е 
с над 20 на сто (31,54%) по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия вид СМР; 
2. единична цена на вид СМР № 13 „Изчукване стара вароциментова мазилка по стени в 
санитарни възли" (0,88 лв. без ДДС), която е с над 20 на сто (64,23%) по-благоприятна от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия вид СМР; 
3. единична цена на вид СМР № 39 „Доставка и монтаж на алуминиева плътна врата с 
водоустойчив пълнеж и сервизна брава с размери 90/200 с огледало" (100,00 лв. без ДЦС), 
която е с над 20 на сто (62,88%) по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия вид СМР, 
тъй като посочените обстоятелства не са обективни, свързани с оригинално решение за 
изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на 
изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка или получаване на държавна помощ. 
На основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП комисията предлага участника 
„КОЗИРОГ - 95" ЕООД за отстраняване от процедурата. 

Офертите на допуснатите участници бяха оценени от комисията по Показателя „Срок за 
изпълнение" (Пси), както следва: 

Участник Предложен срок за изпълнение Оценка 
„ПЕТРОНИКС ГРУП" ЕООД 50 календарни дни 13,60 т. 
„АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД 20 календарни дни 34,00 т. 
„СТРОИИНВЕСТ - ДИК" ООД 90 календарни дни 7,56 т. 
„СТЕН БАИ" ООД 28 календарни дни 24,29 т. 
„ЕСЖИ ГРУП" ЕООД 40 календарни дни 17,00 т. 
„ЖИЛСТРОИ - 96" ООД 90 календарни дни 7,56 т. 
„РВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 45 календарни дни 15,11 т. 
„БУРГСТРОЙ" ООД 31 календарни дни 21,94 т. 
„КЛАС БИЛДИНГ" ЕООД 60 календарни дни 11,33 т. 
„ГРАДИВ" ООД 50 календарни дни 13,60 т. 
„АДВЕНТ СТРОИ"ЕООД 60 календарни дни 11,33 т. 
„НИК - СТРОИ 06" ЕООД 40 календарни дни 17,00 т. 

Офертите на допуснатите участници бяха оценени от комисията по Показателя „Цена" (Пц), 
както следва: 

Участник Предложена цена Оценка 
„ПЕТРОНИКС ГРУП" ЕООД 212 938,34 лв. без ДЦС 56,73 т. 
„АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД 263 999,24 лв. без ДДС 45.75 т. 
„СТРОИИНВЕСТ - ДИК" ООД 243 380,46 лв. без ДЦС 49,63 т. 
„СТЕН БАИ" ООД 254 780.10 лв. без ДДС 47,41 т. 
„ЕСЖИ ГРУП" ЕООД 239 926,58 лв. без ДЦС 50,34 т. 
„ЖИЛСТРОИ - 96" ООД 257 009,14 лв. без ДЦС 47,00 т. 
„РВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 238 339,17 лв. без ДДС 50,68 т. 
„БУРГСТРОЙ" ООД 246 704,54 лв. без ДЦС 48,96 т. 
„КЛАС БИЛДИНГ" ЕООД 209 433,22 лв. без ДЦС 57,67 т. 
„ГРАДИВ" ООД 207 462,53 лв. без ДЦС 58,22 т. 
„АДВЕНТ СТРОИ"ЕООД 207 283,70 лв. без ДДС 58,27 т. 



Комплексната оценка на „ПЕТРОНИКС ГРУП" ЕООД (Пц + Пси) е 70,33 т. 
Комплексната оценка на „АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД (Пц + Пси) е 79,75 т. 
Комплексната оценка на „СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД (Пц + Пси) е 57,19 т. 
Комплексната оценка на „СТЕН БАЙ" ООД (Пц + Пси) е 71,70 т. 
Комплексната оценка на „ЕСЖИ ГРУП" ЕООД (Пц + Пси) е 67,34 т. 
Комплексната оценка на „ЖИЛСТРОЙ - 96" ООД (Пц + Пси) е 54,56 т. 
Комплексната оценка на „РВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД (Пц + Пси) е 65,79 т. 
Комплексната оценка на „БУРГСТРОЙ" ООД (Пц + Пси) е 70,90 т. 
Комплексната оценка на „КЛАС БИЛДИНГ" ЕООД (Пц + Пси) е 69,00 т. 
Комплексната оценка на „ГРАДИВ" ООД (Пц + Пси) е 71,82 т. 
Комплексната оценка на „АДВЕНТ СТРОЙ" ЕООД (Пц + Пси) е 69,60 т. 
Комплексната оценка на „НИК - СТРОЙ 06" ЕООД (Пц + Пси) е 71,53 т. 

Класирането на участниците е: 

Участник Комплексна оценка Място 
„АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД 79,75 т. 1-во 
„ГРАДИВ" ООД 71,82 т. 2-ро 
„СТЕН БАЙ" ООД 71,70 т. 3-то 
„НИК - СТРОИ 06" ЕООД 71,53 т. 4-то 
„БУРГСТРОЙ" ООД 70,90 т. 5-то 
„ПЕТРОНИКС ГРУП" ЕООД 70,33 т. 6-то 
„АДВЕНТ СТРОИ" ЕООД 69,60 т. 7-мо 
„КЛАС БИЛДИНГ" ЕООД 69,00 т. 8-мо 
„ЕСЖИ ГРУП" ЕООД 67,34 т. 9-то 
„РВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 65,79 т. 10-то 
„СТРОИИНВЕСТ - ДИК" ООД 57,19 т. 11-то 
„ЖИЛСТРОИ - 96" ООД 54,56 т. 12-то 

Работата на комисията приключи в 14:54 часа на 23.12.2014 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Копие от настоящия протокол ще бъде представен на възложителя за 
утвърждаване. 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

Членове: 


